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Alteração 330
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro em causa deve 
avaliar o pedido, para o seu próprio 
território, no que se refere aos seguintes 
aspetos:

1. Sem prejuízo dos aspetos abrangidos 
pela parte I, conforme indicado no artigo 
6.º, cada Estado-Membro em causa deve 
avaliar o pedido, para o seu próprio 
território, no que se refere aos seguintes 
aspetos:

Or. en

Alteração 331
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

 Cada Estado-Membro em causa deve 
avaliar o pedido, para o seu próprio 
território, no que se refere aos seguintes 
aspetos:

As avaliações das partes I e II são 
realizadas em simultâneo. Cada 
Estado-Membro em causa deve avaliar o 
pedido, para o seu próprio território, no que 
se refere aos seguintes aspetos:

Or. fr

Alteração 332
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Conformidade com os requisitos em Suprimido
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matéria de consentimento esclarecido 
estabelecidos no capítulo V;

Or. en

Justificação

Estas indicações não têm relevância a nível nacional, sendo de caráter comum ou 
comunitário. Seria, por conseguinte, aconselhável incluí-las na parte I do relatório de 
avaliação.

Alteração 333
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Conformidade com os requisitos em 
matéria de consentimento esclarecido 
estabelecidos no capítulo V;

a) Conformidade com os requisitos em 
matéria de proteção dos sujeitos do ensaio 
e consentimento esclarecido estabelecidos 
no capítulo V;

Or. en

Alteração 334
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Conformidade com os requisitos em 
matéria de consentimento esclarecido 
estabelecidos no capítulo V;

a) Conformidade com os requisitos em 
matéria de proteção dos sujeitos do ensaio 
e consentimento esclarecido estabelecidos 
no capítulo V;

Or. en
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Justificação

A avaliação ética não pode ser reduzida ao procedimento de verificação do consentimento 
esclarecido. A proposta de regulamento deve ter em conta a diversidade dos 
Estados-Membros em matéria de avaliação ética para proteção dos sujeitos do ensaio, um 
princípio respeitado por diversos instrumentos internacionais, como a Declaração de 
Helsínquia e a Convenção de Oviedo sobre os Direitos do Homem e a Biomedicina.

Alteração 335
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Conformidade com as disposições 
legislativas nacionais relacionadas com 
questões de ética;

Or. en

Justificação

Não parece que a proposta da Comissão defina claramente o papel dos comités de ética. 
Deve ficar claro que a avaliação necessária para efeitos de autorização de um ensaio clínico 
abarca também os aspetos éticos.

Alteração 336
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Conformidade com a Diretiva 
95/46/CE;

Suprimido

Or. en

Justificação

Estas indicações não têm relevância ao nível nacional, sendo de caráter comum ou 
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comunitário. Seria, por conseguinte, aconselhável incluí-las na parte I do relatório de 
avaliação.

Alteração 337
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Conformidade com o disposto no 
artigo 46.º-A;

Or. en

Justificação

A distorção dos resultados através da conceção do ensaio clínico (realização de ensaios 
contra placebo para obter resultados melhorados) é altamente antiética em relação aos 
sujeitos do ensaio e, infelizmente, um fenómeno comum na investigação médica. A fim de 
assegurar um avanço efetivo da ciência, os novos medicamentos e os medicamentos já 
existentes submetidos a ensaios «off-label» devem ser comparados com a melhor intervenção 
atualmente comprovada. Os ensaios de novos medicamentos contra placebo ou contra a 
ausência de tratamento só devem ser efetuados em caso de inexistência de qualquer outro 
tratamento.

Alteração 338
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) Conformidade com disposições a 
nível nacional que ofereçam maior 
proteção às pessoas vulneráveis no 
domínio dos ensaios clínicos.

Or. fr
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Justificação

Importa recordar que, em matéria de proteção das pessoas vulneráveis, o presente 
regulamento deve respeitar as disposições restritivas estabelecidas pelos Estados-Membros
em causa para outras categorias de pessoas vulneráveis, tais como grávidas, parturientes e 
lactantes e pessoas privadas de liberdade.

Alteração 339
Nessa Childers

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) Conformidade com os requisitos 
éticos pertinentes para o Estado-Membro 
em causa.

Or. en

Alteração 340
Elena Oana Antonescu

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Cada um dos Estados-Membros em 
causa deve avaliar a aceitabilidade ética 
do ensaio clínico em conformidade com a 
sua legislação nacional. Para esse efeito, 
todos os Estados-Membros devem criar 
comités de ética. No caso dos ensaios 
clínicos multicêntricos, 
independentemente do número de comités 
de ética, cada um dos Estados-Membros
em causa deve definir um procedimento 
para a adoção de uma apreciação única.

Or. en
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Alteração 341
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada Estado-Membro em causa deve
concluir a sua avaliação no prazo de 10 
dias a contar da data de validação. Pode 
solicitar explicações complementares ao 
promotor quanto aos aspetos referidos no 
n.º 1, por motivos justificados, apenas 
durante esse período de tempo.

2. Cada Estado-Membro em causa deve 
concluir a sua avaliação no prazo de 20
dias a contar da data de validação. Pode 
solicitar explicações complementares ao 
promotor quanto aos aspetos referidos no 
n.º 1, por motivos justificados, apenas 
durante esse período de tempo.

Or. en

Alteração 342
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O Estado-Membro em causa deve 
informar o promotor da suspensão do 
prazo através do portal europeu.

Or. fr

Alteração 343
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Quando o promotor não fornecer 
explicações complementares no prazo 
fixado pelo Estado-Membro em 

Quando, a pedido do Estado-Membro em 
causa, o promotor não fornecer 
explicações complementares no prazo 
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conformidade com o primeiro parágrafo, 
considera-se que o pedido foi retirado. A 
retirada do pedido refere-se apenas ao 
Estado-Membro em causa.

fixado em conformidade com o primeiro 
parágrafo, considera-se que o pedido do 
ensaio clínico em fase de avaliação foi 
retirado. A retirada do pedido refere-se 
apenas ao Estado-Membro em causa.

Or. fr

Justificação

A presente alteração não pretende alterar a disposição proposta pela Comissão quanto à 
matéria de fundo. Antes visa tornar a tradução francesa mais compreensível. (A versão 
portuguesa é alterada em conformidade.)

Alteração 344
Erik Bánki

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O Estado-Membro pode prolongar por 
mais 15 dias os prazos referidos nos n.os 2 
e 3, para fins de consulta dos comités de 
ética.

Or. en

Justificação

Apesar do seu papel de suma importância na apreciação de questões de ética, a proposta da 
Comissão não faz referência explícita aos comités de ética. É, portanto, necessária uma 
referência especial aos comités de ética, assim como um período de tempo adicional que 
permita uma análise conveniente das questões de ética como parte do procedimento.

Alteração 345
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. Se o Estado-Membro em causa não 
apresentar o seu relatório de avaliação 
dentro dos prazos previstos nos n.os 2 e 3, 
a parte II é considerada aceite pelo 
Estado-Membro em causa.

Or. fr

Justificação

Convém recordar que a presente proposta de regulamento da UE se baseia no princípio da 
aprovação tácita, introduzido pela Diretiva 2001/20/CE. O respeito por este princípio é 
fundamental, pois permitirá assegurar o cumprimento dos prazos, essenciais não só para 
garantir um acesso rápido a tratamentos inovadores como também para manter a 
competitividade da investigação clínica europeia.

Alteração 346
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
Relatório de avaliação sobre os ensaios 
clínicos no domínio das doenças raras

1. No caso específico dos ensaios clínicos 
no domínio das doenças raras, de acordo 
com a definição do 
Regulamento (CE) n.º 141/2000 do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo aos medicamentos órfãos, o 
Estado-Membro relator deve solicitar o 
parecer de peritos do Grupo de Trabalho 
dos Pareceres Científicos da Agência 
Europeia de Medicamentos sobre a 
doença ou o grupo de doenças objeto do 
ensaio clínico, incluindo os aspetos 
abrangidos pela parte II da avaliação.
2. Para efeitos da avaliação dos aspetos 
referidos no artigo 7.º, o Estado-Membro 
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relator deve comunicar, sem demoras 
injustificadas, o parecer do Grupo de 
Trabalho dos Pareceres Científicos aos 
Estados-Membros em causa.

Or. en

Justificação

No caso das doenças raras, os conhecimentos especializados necessários para avaliar um 
pedido são normalmente escassos a nível nacional. Por esse motivo, convirá solicitá-los a 
nível europeu. A fim de ajudar o Estado-Membro relator e os Estados-Membros em causa a 
apresentar uma avaliação fundamentada do pedido, o Estado-Membro relator deve consultar 
o Grupo de Trabalho dos Pareceres Científicos da EMA, o qual reúne melhores condições 
para prover os conhecimentos especializados necessários.

Alteração 347
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 8 – título

Texto da Comissão Alteração

Decisão sobre o ensaio clínico Decisão final sobre o ensaio clínico

Or. fr

Alteração 348
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro em causa deve 
notificar ao promotor, através do portal da 
UE, se o ensaio clínico é autorizado, se é 
autorizado sob reserva do cumprimento de 
certas condições, ou se a autorização é 
recusada.

1. Cada Estado-Membro em causa deve 
notificar ao promotor, através do portal da 
UE, a sua decisão final de autorização do
ensaio clínico, de autorização sob reserva 
do cumprimento de certas condições, ou de 
recusa da autorização.
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Or. fr

Alteração 349
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 A notificação deve ser feita por meio de 
uma decisão única, no prazo de 10 dias a 
contar da data de avaliação ou do último 
dia da avaliação referida no artigo 7.º, se 
esta data for posterior.

A notificação deve ser feita por meio de 
uma decisão única, que inclua já o parecer 
do comité de ética competente, no prazo de 
10 dias a contar da data de avaliação ou do 
último dia da avaliação referida no artigo 
7.º, se esta data for posterior.

Or. en

Alteração 350
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As condições para a autorização só 
podem estar relacionadas com os aspetos 
referidos no artigo 7.º, n.º 1. Sem prejuízo 
do estipulado no artigo 87.º, não podem 
ser solicitados quaisquer outros pedidos 
ou aprovações.

Or. en

Justificação

Com a redação atual, a autorização condicional é bastante vaga e deve ser limitada.

Alteração 351
Elena Oana Antonescu.
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

 Não obstante o disposto no primeiro 
parágrafo, um Estado-Membro em causa 
pode discordar da conclusão do Estado-
Membro relator unicamente pelos 
seguintes motivos:

Não obstante o disposto no primeiro 
parágrafo, um Estado-Membro em causa 
pode discordar da aceitação da parte I do 
relatório de avaliação unicamente pelos 
seguintes motivos:

Or. en

Alteração 352
Elena Oana Antonescu

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Motivos de natureza científica 
relacionados com aspetos referidos no 
artigo 6.º, n.º 1;

Or. en

Alteração 353
Elena Oana Antonescu

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) Segurança do sujeito do ensaio, em 
particular relativamente aos critérios de 
inclusão ou não inclusão no ensaio e aos 
procedimentos de monitorização previstos 
no ensaio clínico proposto;

Or. en
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Alteração 354
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Preocupações de natureza ética 
devidamente fundamentadas, decorrentes 
da avaliação referida no artigo 6.º, n.º 1;

Or. en

Justificação

O objetivo é incluir as preocupações de natureza ética decorrentes da avaliação da parte I 
como uma opção de exclusão.

Alteração 355
Margrete Auken, Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Recusa por parte do comité de ética 
em aprovar a realização do ensaio clínico 
no Estado-Membro em causa;

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ter a possibilidade de optar pela exclusão de um ensaio clínico 
com base em motivos de natureza ética. Uma decisão negativa do comité de ética num 
Estado-Membro deve ,necessariamente, resultar na não-autorização do ensaio clínico no 
Estado-Membro em causa.
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Alteração 356
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

 Quando o Estado-Membro em causa 
discordar da conclusão com base na alínea 
a) do segundo parágrafo, deve comunicar 
o seu desacordo à Comissão, a todos os 
Estados-Membros e ao promotor através do 
portal da UE, juntamente com uma 
justificação pormenorizada baseada em 
argumentos científicos e 
socioeconómicos, bem como um resumo 
da mesma.

Quando o Estado-Membro em causa 
discordar da conclusão do Estado-Membro 
relator, deve comunicar o seu desacordo à 
Comissão, a todos os Estados-Membros e 
ao promotor através do portal da UE.

Or. en

Justificação

Encargo desproporcionado para os Estados-Membros, dada a brevidade do prazo.

Alteração 357
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Quando o Estado-Membro em causa 
discordar da conclusão com base na 
alínea a) do segundo parágrafo, deve 
comunicar o seu desacordo à Comissão, a 
todos os Estados-Membros e ao promotor 
através do portal da UE, juntamente com 
uma justificação pormenorizada baseada 
em argumentos científicos e 
socioeconómicos, bem como um resumo 
da mesma.

Quando o Estado-Membro em causa 
discordar da conclusão do Estado-Membro 
relator com base no segundo parágrafo, 
alínea a), deve comunicar o seu desacordo 
à Comissão, a todos os Estados-Membros e 
ao promotor através do portal da UE, 
juntamente com uma justificação 
pormenorizada baseada em argumentos 
científicos e socioeconómicos, bem como 
um resumo da mesma.

Or. fr
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Alteração 358
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

 Quando o Estado-Membro em causa 
discordar da conclusão com base na alínea 
a) do segundo parágrafo, deve comunicar o 
seu desacordo à Comissão, a todos os 
Estados-Membros e ao promotor através do 
portal da UE, juntamente com uma 
justificação pormenorizada baseada em 
argumentos científicos e socioeconómicos, 
bem como um resumo da mesma.

Quando o Estado-Membro em causa 
discordar da conclusão com base na alínea 
a) do segundo parágrafo, deve comunicar o 
seu desacordo à Comissão, a todos os 
Estados-Membros e ao promotor através do 
portal da UE, juntamente com uma 
justificação pormenorizada baseada em 
argumentos científicos e socioeconómicos, 
bem como um resumo da mesma. Os 
motivos da discordância devem ser 
publicamente divulgados.

Or. en

Justificação

A discordância de um Estado-Membro em relação à conclusão com base na alínea a) do 
segundo parágrafo deve ser publicamente divulgada, a fim de assegurar a transparência e a 
publicação da decisão relacionada com a recusa de autorização de um ensaio clínico a nível 
nacional.

Alteração 359
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav 
Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Não obstante o disposto no primeiro e 
segundo parágrafos, em caso de outro tipo 
de conflito, os Estados-Membros em 
causa devem tentar chegar a acordo sobre 
uma conclusão. Se não for possível 
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chegar a nenhuma conclusão, a Comissão 
deve tomar uma decisão sobre a 
conclusão depois de ouvir os 
Estados-Membros em causa e de, se 
necessário, se ter aconselhado junto da 
Agência Europeia de Medicamentos.

Or. en

Justificação

A decisão do Estado-Membro relator é vinculativa para os outros. Pode suceder que, um 
Estado-Membro relator apoie um ensaio clínico, embora as autoridades e comités de ética da 
maior parte dos Estados-Membros em causa não o façam. Mesmo que as autoridades e 
comités de ética colaborem para chegar a um acordo, deve existir uma solução para a 
resolução de conflitos. A Comissão está sujeita a controlo do PE e do Conselho e, por 
conseguinte, tem mais autoridade do que o Estado-Membro relator para a tomada de uma 
decisão desta natureza. Uma vez que esta intervenção está apenas prevista em circunstâncias 
extraordinárias, o tempo adicional necessário é aceitável.

Alteração 360
Philippe Juvin, Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Se o Estado-Membro em causa 
discordar da conclusão do 
Estado-Membro relator nos termos do 
disposto no n.º 2, alíneas a) e b), o ensaio 
clínico não poderá realizar-se no 
Estado-Membro em causa.

Or. fr

Justificação

O texto da Comissão (artigo 8.º, n.º 2) permite que o Estado-Membro em causa discorde da 
decisão de autorização de um ensaio tomada pelo Estado-Membro relator, mas é omisso 
quanto à consequência. A alteração clarifica que, neste caso, o Estado-Membro pode rejeitar 
(«opt-out») as conclusões do Estado-Membro relator e o ensaio não pode ter lugar no 
Estado-Membro em causa.
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Alteração 361
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando, em relação à parte I do relatório 
de avaliação, o ensaio clínico for aceitável, 
ou aceitável sob reserva do cumprimento 
de certas condições, o Estado-Membro em 
causa deve incluir na sua decisão a sua 
conclusão sobre a parte II do relatório de 
avaliação.

3. Quando, em relação à parte I do relatório 
de avaliação, o ensaio clínico for aceitável, 
ou aceitável sob reserva do cumprimento 
de certas condições, o Estado-Membro em 
causa deve incluir na sua decisão a sua 
conclusão sobre a parte II do relatório de 
avaliação. O Estado-Membro em causa 
deve enviar ao promotor tanto a parte I 
como a parte II do relatório de avaliação, 
incluindo as respetivas conclusões.

Or. en

Justificação

O envio de ambas as partes do relatório de avaliação confere maior clareza ao processo de 
avaliação.

Alteração 362
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Em caso de recusa da parte II por 
parte de um dos Estados-Membros em 
causa, o promotor apenas pode recorrer 
uma vez junto desse Estado-Membro em 
causa, através do portal da UE referido 
no artigo 77.º. O promotor pode enviar 
explicações complementares no prazo de 7 
dias. O Estado-Membro em causa avalia 
uma segunda vez, para o seu próprio 
território, os aspetos referidos no artigo 
7.º, n.º 1, e considera as explicações 
complementares apresentadas pelo 
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promotor.
O Estado-Membro em causa deve 
concluir a sua avaliação no prazo de 7 
dias a contar da data de receção das 
explicações complementares. Se, no prazo 
de 7 dias, o Estado-Membro em causa 
recusar ou nada concluir sobre a parte II, 
o pedido considera-se definitivamente 
recusado, não podendo o ensaio clínico 
ter lugar no Estado-Membro em causa.

Or. fr

Justificação

A presente alteração visa introduzir uma possibilidade de recurso do promotor no âmbito do 
processo de avaliação da parte II. Esta possibilidade de recurso permitirá ao promotor 
justificar ou explicar uma última vez, ao Estado-Membro em causa, os aspetos do ensaio 
clínico abrangidos pela parte II. A fim de não atrasar de forma abusiva o processo de 
avaliação, essa possibilidade de recurso é compensada pelo princípio da aprovação tácita.

Alteração 363
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Quando o Estado-Membro em causa não 
notificar o promotor da sua decisão nos 
prazos referidos no n.º 1, considera-se que 
a conclusão relativa à parte I do relatório 
de avaliação constitui a decisão do Estado-
Membro em causa sobre o pedido de 
autorização do ensaio clínico.

4. Relativamente aos ensaios clínicos com 
mínima intervenção, se o Estado-Membro 
em causa não notificar o promotor da sua 
decisão nos prazos referidos no n.º 1, 
considera-se que a conclusão relativa à 
parte I do relatório de avaliação constitui a 
decisão do Estado-Membro em causa sobre 
o pedido de autorização do ensaio clínico, 
desde que tenha sido considerado como 
um ensaio clínico de mínima intervenção 
nos termos do artigo 5.º, n.º 2.

Or. en
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Justificação

A aprovação tácita de ensaios clínicos nos termos deste número (baseada apenas no pedido 
relativo à parte I) envolve um elevado risco para os sujeitos do ensaio e deve, portanto, 
restringir-se aos ensaios clínicos de mínima intervenção.

Alteração 364
Elena Oana Antonescu

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

4. Quando o Estado-Membro em causa 
não notificar o promotor da sua decisão 
nos prazos referidos no n.º 1, considera-se 
que a conclusão relativa à parte I do 
relatório de avaliação constitui a decisão 
do Estado-Membro em causa sobre o 
pedido de autorização do ensaio clínico.

4. O Estado-Membro em causa deve 
notificar o promotor da sua decisão nos 
prazos referidos no n.º 1. Um ensaio 
clínico só pode ter início depois de o
Estado-Membro em causa ter notificado o 
promotor, através do portal da UE, de que 
o ensaio clínico foi autorizado.

Or. en

Alteração 365
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros em causa não 
devem solicitar explicações 
complementares ao promotor após a data 
de avaliação.

5. Os Estados-Membros em causa podem
solicitar explicações complementares ao 
promotor após a data de avaliação com o 
objetivo de efetuar um acompanhamento 
contínuo de questões de ética e segurança 
nos ensaios clínicos em seres humanos.

Or. sl

Alteração 366
Cristian Silviu Buşoi
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Após a data de notificação, a menos 
que a autorização seja recusada pelo 
Estado-Membro em causa, nenhuma 
outra avaliação ou decisão pode impedir o 
promotor de iniciar o ensaio clínico.

Or. en

Justificação

Deve ficar claro que, assim que a decisão única for notificada pelo Estado-Membro em 
causa, o promotor pode iniciar o ensaio clínico.

Alteração 367
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 9 – título

Texto da Comissão Alteração

Pessoas encarregadas de avaliar o pedido Pessoas encarregadas de avaliar o pedido 
da parte I e da parte II do dossiê de 
pedido

Or. fr

Alteração 368
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as pessoas encarregadas de validar e 
avaliar o pedido estão isentas de conflitos 
de interesses, são independentes do 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as pessoas encarregadas de validar e 
avaliar as partes I e II do pedido estão 
isentas de conflitos de interesses, são 
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promotor, da instituição do centro de 
ensaio e dos investigadores envolvidos e 
estão livres de qualquer outra influência 
indevida.

independentes do promotor e dos 
investigadores envolvidos e estão livres de 
qualquer outra influência indevida.

Or. fr

Alteração 369
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as pessoas encarregadas de validar e 
avaliar o pedido estão isentas de conflitos 
de interesses, são independentes do 
promotor, da instituição do centro de 
ensaio e dos investigadores envolvidos e 
estão livres de qualquer outra influência 
indevida.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as pessoas encarregadas de validar e 
avaliar o pedido estão isentas de conflitos 
de interesses, são independentes do 
promotor, da instituição do centro de 
ensaio e dos investigadores envolvidos e 
estão livres de qualquer outra influência 
indevida. Os nomes e declarações de 
interesses das pessoas encarregadas de 
validar e avaliar os pedidos de ensaio 
clínico devem ser publicamente 
divulgados.

Or. en

Justificação

Uma maior transparência do processo de tomada de decisões relativamente à validação e 
avaliação de ensaios clínicos irá contribuir para a integridade e independência das decisões 
tomadas e reforçar, em última análise, a confiança nas autoridades públicas responsáveis a 
nível nacional.

Alteração 370
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as pessoas encarregadas de validar e 
avaliar o pedido estão isentas de conflitos 
de interesses, são independentes do 
promotor, da instituição do centro de 
ensaio e dos investigadores envolvidos e 
estão livres de qualquer outra influência 
indevida.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as pessoas encarregadas de validar e 
avaliar o pedido estão isentas de conflitos 
de interesses, são independentes do 
promotor, da instituição do centro de 
ensaio e dos investigadores envolvidos e 
estão livres de qualquer outra influência 
indevida.  Sempre que possível, as pessoas 
encarregadas de validar os pedidos 
devem, por conseguinte, publicar na base 
de dados da UE uma declaração dos seus 
interesses ou uma declaração da ausência 
de interesses.

Or. en

Alteração 371
Erik Bánki

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as pessoas encarregadas de validar e 
avaliar o pedido estão isentas de conflitos 
de interesses, são independentes do 
promotor, da instituição do centro de 
ensaio e dos investigadores envolvidos e 
estão livres de qualquer outra influência 
indevida.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as pessoas encarregadas de validar e 
avaliar o pedido estão isentas de conflitos 
de interesses, são independentes do 
promotor, da instituição do centro de 
ensaio e dos investigadores envolvidos e 
estão livres de qualquer outra influência 
indevida. O curriculum vitae e declaração 
de interesses das pessoas encarregadas de 
validar e avaliar os pedidos devem ser 
publicados no portal da UE.

Or. en

Justificação

A fim de conseguir a total transparência de um ensaio clínico, é necessário que o curriculum 
vitae e a declaração de interesses das pessoas encarregadas de validar e avaliar o pedido 
sejam publicamente divulgados. Essa divulgação deve ter lugar através do portal da UE, uma 
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vez que este será, de acordo com a proposta, a interface utilizada ao longo de todo o 
processo.

Alteração 372
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as pessoas encarregadas de validar e 
avaliar o pedido estão isentas de conflitos 
de interesses, são independentes do 
promotor, da instituição do centro de 
ensaio e dos investigadores envolvidos e 
estão livres de qualquer outra influência 
indevida.

1. A avaliação descrita neste capítulo fica 
a cargo de um Comité de Revisão 
Institucional (CRI) / Comité de Ética 
Independente (CEI). Em conformidade 
com as regras relativas à composição e 
responsabilidades do CRI/CEI, os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
pessoas encarregadas de validar e avaliar o 
pedido estão isentas de conflitos de 
interesses, são independentes do promotor, 
da instituição do centro de ensaio e dos 
investigadores envolvidos e estão livres de 
qualquer outra influência indevida.

Or. en

Justificação

Como já foi afirmado anteriormente, a avaliação ética deve fazer parte da avaliação e não 
pode ser considerada separadamente.

Alteração 373
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a avaliação é feita conjuntamente por 
um número razoável de pessoas que 

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a avaliação da parte II é feita por um 
grupo em que pelo menos metade das
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possuam coletivamente as qualificações e 
a experiência necessárias.

pessoas satisfaça as condições definidas 
no artigo 46.º do presente regulamento.

Or. fr

Justificação

Importa alterar o artigo 9.º, n.º 2, para obter uma maior clareza. A expressão proposta pela 
Comissão («que possuam coletivamente as qualificações e a experiência necessárias») é 
imprecisa e propensa a interpretações divergentes.

Alteração 374
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a avaliação é feita conjuntamente por 
um número razoável de pessoas que 
possuam coletivamente as qualificações e a 
experiência necessárias.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a avaliação é feita conjuntamente por 
um número razoável de pessoas que 
possuam coletivamente as qualificações e a 
experiência necessárias. Deve, além disso, 
ser tomada em conta a opinião do comité 
de ética em causa.

Or. en

Alteração 375
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz 
Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a avaliação é feita conjuntamente por 
um número razoável de pessoas que 
possuam coletivamente as qualificações e a 

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a avaliação é feita conjuntamente por 
um número razoável de pessoas, incluindo 
um número significativo de médicos, que 
possuam coletivamente as qualificações e a 
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experiência necessárias. experiência necessárias.

Or. en

Alteração 376
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Na avaliação deve ser tomado em conta 
o ponto de vista de pelo menos uma 
pessoa cuja principal área de interesse 
não seja científica. Deve igualmente ser 
tomado em conta o ponto de vista de pelo 
menos um doente.

3. Na avaliação deve ser tomado em conta 
o ponto de vista de um comité de ética.
Devem ser adotadas medidas que 
garantam ao promotor a possibilidade de 
recurso. A Comissão deve elaborar 
orientações sobre a participação dos 
doentes com base nas boas práticas 
existentes.

Or. en

Justificação

Os contactos com alguns comités de ética no quadro de eventos organizados pelo Fórum 
Europeu para as Boas Práticas Clínicas (EFGCP) deixaram claro que consideram 
expressões gerais, como «tomados em conta», demasiado vagas e receiam, por conseguinte, 
que possam ser concedidas autorizações a ensaios por eles avaliados negativamente. Não é 
essa, definitivamente, a intenção desta alteração, pelo que, para maior clareza, propomos a 
nova redação.

Alteração 377
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Na avaliação deve ser tomado em conta 
o ponto de vista de pelo menos uma pessoa 
cuja principal área de interesse não seja 

3. Na avaliação deve ser tomado em conta 
o ponto de vista de pelo menos uma pessoa 
cuja principal área de interesse não seja 
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científica. Deve igualmente ser tomado em 
conta o ponto de vista de pelo menos um 
doente.

científica. Deve igualmente ser tomado em 
conta o ponto de vista de pelo menos um 
doente. Na avaliação de cada ensaio 
clínico deve participar um comité de ética 
independente, nos termos da Declaração 
de Helsínquia e da Diretriz ICH-BPC.

Or. en

Alteração 378
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. 3. Na avaliação deve ser tomado em 
conta o ponto de vista de pelo menos uma 
pessoa cuja principal área de interesse 
não seja científica. Deve igualmente ser 
tomado em conta o ponto de vista de pelo 
menos um doente.

3. Na avaliação deve ser tomado em conta 
o ponto de vista de um comité de ética 
independente a nível nacional.

Or. es

Alteração 379
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. 3. Na avaliação deve ser tomado em 
conta o ponto de vista de pelo menos uma 
pessoa cuja principal área de interesse 
não seja científica. Deve igualmente ser 
tomado em conta o ponto de vista de pelo 
menos um doente.

3. Na avaliação deve ser tomado em conta 
o ponto de vista de um comité de ética.

Or. es



PE506.160v02-00 28/71 AM\929473PT.doc

PT

Alteração 380
Margrete Auken.
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. No prazo de um ano a contar da 
entrada em vigor do presente 
regulamento, a Comissão deve publicar 
orientações para os Estados-Membros
sobre os comités de ética, por forma a 
racionalizar procedimentos e facilitar a 
realização de ensaios em vários 
Estados-Membros, sem comprometer a 
segurança dos sujeitos.

Or. en

Justificação

A Comissão deve propor orientações sobre os comités de ética com base nas boas práticas 
dos Estados-Membros, por forma a integrar e facilitar uma melhor cooperação entre os 
Estados-Membros.

Alteração 381
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando os sujeitos do ensaio forem 
menores, deve atender-se especificamente 
à avaliação do pedido de autorização do 
ensaio clínico feita com base em 
conhecimentos especializados pediátricos 
ou na sequência da obtenção de 
aconselhamento sobre questões clínicas, 
éticas e psicossociais no domínio 

1. Quando os sujeitos do ensaio forem 
menores, deve atender-se especificamente 
à avaliação do pedido de autorização do 
ensaio clínico feita com base em 
conhecimentos especializados pediátricos 
ou na sequência da obtenção de 
aconselhamento sobre questões clínicas, 
éticas e psicossociais no domínio 
pediátrico, de acordo com a orientação da 
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pediátrico. Diretriz ICH, tópico E11 e com as 
recomendações éticas da UE (CE, 2008).

Or. en

Justificação

A orientação da Diretriz ICH, tópico E11, acordada a nível internacional, assim como as 
recomendações emanadas da Comissão Europeia constituem os documentos de referência 
para a avaliação de um ensaio clínico pediátrico.

Alteração 382
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Quando os sujeitos do ensaio forem 
menores, deve atender-se especificamente 
à avaliação do pedido de autorização do 
ensaio clínico feita com base em 
conhecimentos pediátricos especializados 
ou na sequência da obtenção de 
aconselhamento sobre questões clínicas, 
éticas e psicossociais do foro pediátrico.

Or. en

Alteração 383
Philippe Juvin, Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Quando o ensaio clínico envolver 
outras categorias de sujeitos tidos como 
pessoas vulneráveis nos termos do direito 
nacional, o pedido de autorização do 
ensaio clínico deve ser avaliado à luz das 
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disposições nacionais dos 
Estados-Membros em causa.

Or. fr

Justificação

Importa recordar que, em matéria de proteção das pessoas vulneráveis, o presente 
regulamento deve respeitar as disposições estabelecidas pelos Estados-Membros em causa 
para outras categorias de pessoas vulneráveis, tais como grávidas, parturientes e lactantes e 
pessoas privadas de liberdade.

Alteração 384
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Quando os sujeitos do ensaio 
pertencerem a populações vulneráveis 
deve atender-se especificamente à 
avaliação do pedido de autorização do
ensaio clínico feita com base em 
conhecimentos especializados sobre a 
doença relevante, a situação médica ou 
social do sujeito ou através da obtenção 
de aconselhamento sobre questões 
clínicas, éticas e psicossociais nesse 
domínio.

Or. es

Alteração 385
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Quando as disposições nacionais em 
matéria de proteção dos sujeitos de 
ensaios clínicos tiverem um alcance mais 
vasto do que as disposições do presente 
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regulamento, devem ser aplicadas as 
medidas que garantam maior proteção.

Or. en

Justificação

Se em certos Estados-Membros forem aplicadas regras que garantam maior proteção (por 
exemplo, em França, em relação às grávidas) estas devem continuar a ser aplicadas, ao 
abrigo do disposto no artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 2001/20/CE.

Alteração 386
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Quando as disposições nacionais em 
matéria de proteção dos sujeitos de 
ensaios clínicos tiverem um alcance mais 
vasto do que as disposições do presente 
regulamento, devem ser aplicadas as 
medidas que garantam maior proteção.

Or. en

Justificação

Se existirem normas nacionais de proteção de grupos vulneráveis, estas devem ser 
respeitadas.

Alteração 387
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 11
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º Suprimido
Apresentação e avaliação de pedidos 

limitados aos aspetos cobertos pela parte I 
do relatório de avaliação

Quando o promotor assim o solicitar, o 
pedido de autorização de um ensaio 
clínico, a sua avaliação e a 
correspondente decisão limitar-se-ão aos 
aspetos cobertos pela parte I do relatório 
de avaliação.
Após notificação da decisão sobre os 
aspetos cobertos pela parte I do relatório 
de avaliação, o promotor pode apresentar 
um pedido de autorização limitado aos 
aspetos cobertos pela parte II do relatório 
de avaliação. Neste caso, esse pedido deve 
ser avaliado em conformidade com o 
artigo 7.º e o Estado-Membro em causa 
deve notificar a sua decisão relativa à 
parte II do relatório de avaliação em 
conformidade com o disposto no artigo 8.º

Or. en

Justificação

As avaliações científica e ética não devem estar separadas no relatório de avaliação, o que 
virá, de facto, a acontecer, se for possível dividir em dois o procedimento global de 
avaliação, omitindo o requisito de proceder à avaliação em conformidade com o artigo 6.º.

Alteração 388
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 11 – parágrafo -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

As avaliações das partes I e II são 
realizadas em simultâneo.
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Or. fr

Alteração 389
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 11 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Quando o promotor assim o solicitar, o 
pedido de autorização de um ensaio 
clínico, a sua avaliação e a 
correspondente decisão limitar-se-ão aos 
aspetos cobertos pela parte I do relatório de 
avaliação.

Quando o promotor assim o solicitar, o 
pedido de autorização de um ensaio clínico 
limitar-se-á aos aspetos cobertos pela parte 
I do relatório de avaliação.

Or. en

Alteração 390
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 11 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Após notificação da decisão sobre os 
aspetos cobertos pela parte I do relatório de 
avaliação, o promotor pode apresentar um 
pedido de autorização limitado aos aspetos 
cobertos pela parte II do relatório de 
avaliação. Neste caso, esse pedido deve ser 
avaliado em conformidade com o artigo 7.º 
e o Estado-Membro em causa deve 
notificar a sua decisão relativa à parte II do 
relatório de avaliação em conformidade 
com o disposto no artigo 8.º

Após notificação da decisão sobre os 
aspetos cobertos pela parte I do relatório de 
avaliação, o promotor deve apresentar um 
pedido de autorização limitado aos aspetos 
cobertos pela parte II do relatório de 
avaliação. Neste caso, esse pedido deve ser 
avaliado em conformidade com o artigo 7.º 
e o Estado-Membro em causa deve 
notificar a sua decisão relativa à parte II do 
relatório de avaliação em conformidade 
com o disposto no artigo 8.º A não-
aprovação tanto da parte I como da parte 
II do processo do pedido tem como 
consequência a recusa da autorização do 
ensaio clínico.
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Or. en

Justificação

O texto da proposta torna a parte II do processo de pedido de autorização opcional, uma vez 
que o promotor «pode apresentar» (ou não) um pedido de autorização limitado aos aspetos 
cobertos pela parte II. No caso de o promotor optar por não o fazer, a decisão seria tomada 
exclusivamente com base na análise da parte I. Ficariam, assim, excluídos da avaliação 
aspetos éticos importantes cobertos pela parte II, o que é inaceitável. Texto acrescentado 
para maior clareza jurídica.

Alteração 391
Thomas Ulmer, Philippe Juvin, Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11-A.°
Sempre que um ensaio clínico esteja 
relacionado com uma doença rara ou 
ultra-rara e, consequentemente, sujeito a 
encargos administrativos consideráveis, 
devido à dimensão extremamente 
reduzida das populações de pacientes, os 
Estados-Membros devem conceder-lhe 
tratamento prioritário, por forma a 
reduzir, quando possível, os prazos 
definidos. As doenças raras e ultra-raras 
são doenças graves, debilitantes e, muitas 
vezes, potencialmente mortais, que 
afetam, na União, menos de 5 pessoas em 
cada 10 000 ou menos de uma pessoa em 
cada 50 000, respetivamente.

Or. en

Justificação

Justifica-se o tratamento prioritário de certos pedidos de autorização de ensaio clínico no 
quadro dos prazos e medidas acordados a adotar pelo presente regulamento, a fim de 
melhorar a situação dos pacientes portadores de doenças raras e ultra-raras graves e 
potencialmente mortais.
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Alteração 392
Edite Estrela

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O presente capítulo não prejudica a 
possibilidade de, após a recusa de 
concessão de uma autorização ou a retirada 
de um pedido, o promotor apresentar um 
pedido de autorização a qualquer 
Estado-Membro em causa pretendido. Esse 
pedido deve ser considerado como um 
novo pedido de autorização de outro ensaio 
clínico.

O presente capítulo não prejudica a 
possibilidade de, após a recusa de 
concessão de uma autorização ou a retirada 
de um pedido, o promotor apresentar um 
pedido de autorização a qualquer 
Estado-Membro pretendido. Esse pedido 
deve ser considerado como uma
reapresentação do pedido de autorização 
de outro ensaio clínico. Deve ser 
acompanhado por qualquer eventual 
relatório de avaliação anterior e pelas 
considerações dos Estados-Membros em 
causa, e deve elucidar as alterações ou as 
razões que justificam a reapresentação do 
processo de pedido de autorização.

Or. en

Justificação

De acordo com a proposta, isto iria permitir aos promotores «escolher a dedo» os 
Estados-Membros mais permissivos, sobretudo quando a fundamentação científica 
subjacente a um ensaio clínico tenha sido considerada questionável pelos Estados-Membros
em causa aquando do pedido de autorização inicial. O facto de a reapresentação do pedido 
ter de incluir o respetivo historial é fundamental para evitar encargos burocráticos 
desnecessários e a duplicação de esforços.

Alteração 393
Philippe Juvin, Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

O presente capítulo não prejudica a 
possibilidade de, após a recusa de 
concessão de uma autorização ou a retirada 

Após a recusa de concessão de uma 
autorização ou a retirada de um pedido, o 
promotor tem a possibilidade de apresentar 
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de um pedido, o promotor apresentar um 
pedido de autorização a qualquer 
Estado-Membro em causa pretendido. Esse 
pedido deve ser considerado como um 
novo pedido de autorização de outro ensaio 
clínico.

um novo pedido de autorização a qualquer 
Estado-Membro em causa pretendido. Esse 
pedido deve ser considerado como um 
novo pedido de autorização de outro ensaio 
clínico. No entanto, deve especificar as 
razões da rejeição ou da retirada do 
pedido de autorização inicial, bem como 
as alterações introduzidas relativamente à 
versão inicial do protocolo.

Or. fr

Justificação

Esta disposição visa impedir que um promotor apresente um projeto objeto de recusa ou 
retirada a outro Estado-Membro sem o informar previamente da rejeição ou retirada inicial, 
bem como das razões que a motivaram, e sem introduzir as melhorias exigidas.

Alteração 394
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 O pedido só pode ser apresentado após a 
data de notificação da decisão de 
autorização inicial.

O pedido só pode ser apresentado após a 
data de notificação da decisão de 
autorização inicial por todos os 
Estados-Membros em causa.

Or. en

Justificação

Haverá mais de uma data de notificação da autorização inicial, visto esta ser notificada, 
individualmente, por cada um dos Estados-Membros em causa. Provavelmente, as decisões 
serão notificadas quase em simultâneo ou com uma diferença de apenas alguns dias. Tendo 
em conta os prazos apertados para a autorização inicial, é preferível manter o processo 
simples, claro e ordenado, evitando começar a aditar novos Estados-Membros antes de o 
procedimento inicial ser concluído.

Alteração 395
Philippe Juvin



AM\929473PT.doc 37/71 PE506.160v02-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 O pedido só pode ser apresentado após a 
data de notificação da decisão de 
autorização inicial.

O pedido só pode ser apresentado após a 
data de notificação da decisão de 
autorização inicial em qualquer Estado-
Membro.

Or. en

Justificação

A fim de melhorar a realização de ensaios clínicos multinacionais, os promotores deveriam 
ter a possibilidade de os alargar a outros Estados-Membros após a decisão de autorização 
ter sido tomada por qualquer um dos Estados-Membros em causa na primeira fase.

Alteração 396
Anna Rosbach.

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Estado-Membro relator do pedido 
referido no n.º 1 é o Estado-Membro 
relator do procedimento de autorização 
inicial.

2. Se tiver havido um Estado-Membro 
relator do procedimento de autorização 
inicial, será este o Estado-Membro relator 
do procedimento referido no n.º 1.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária para garantir que o Estado-Membro relator da autorização 
inicial é também o Estado-Membro relator do procedimento de alargamento de um ensaio 
clínico. Só deve ser designado um Estado-Membro relator se houver três ou mais 
Estados-Membros a intervir no pedido de autorização. Um ensaio clínico não deve ser 
alargado com base num ensaio autorizado por apenas 1 ou 2 Estados-Membros.

Alteração 397
Philippe Juvin.
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Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) 25 dias a contar da data de apresentação 
do pedido referido no n.º 1, para ensaios 
clínicos com mínima intervenção;

a) 25 dias a contar da data de apresentação 
do pedido referido no n.º 1, para ensaios 
clínicos de baixo risco e ensaios clínicos 
de médio risco que recorram a regimes de 
tratamento apoiados em dados científicos 
publicados e/ou orientações para 
tratamento normalizadas;

Or. en

Justificação

Procedimento acelerado para ensaios de baixo risco.

Alteração 398
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) 35 dias a contar da data de apresentação 
do pedido referido no n.º 1, para ensaios 
clínicos que não sejam ensaios com 
mínima intervenção;

b) 35 dias a contar da data de apresentação 
do pedido referido no n.º 1, para ensaios 
clínicos que não sejam de baixo risco ou 
ensaios clínicos de médio risco que 
recorram a regimes de tratamento 
apoiados em dados científicos publicados 
e/ou orientações para tratamento 
normalizadas;

Or. en

Justificação

Procedimento acelerado para ensaios de baixo risco.
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Alteração 399
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.° 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) 40 dias a contar da data de 
apresentação do pedido referido no n.º 1, 
para qualquer ensaio clínico com um 
medicamento experimental de terapia 
avançada.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os «medicamentos experimentais de terapia avançada» variam muito no modo como são 
vistos por nós e como são vistos pelos profissionais de medicina, entidades reguladoras e 
indústria. Muitos medicamentos de terapia avançada têm vindo a ser utilizados desde há 
décadas, já não são novidade e a sua avaliação não exige um prazo mais alargado. Não 
deve, pois, solicitar-se um prazo mais alargado para os medicamentos de terapia avançada 
no seu todo. Os Estados-Membros podem requerer mais informações, no caso de 
considerarem que determinado medicamento de terapia avançada necessita de um escrutínio 
mais rigoroso.

Alteração 400
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Recusa por parte do comité de ética 
em aprovar a realização do ensaio clínico;

Or. en

Alteração 401
Corinne Lepage
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Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 6 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O relatório de avaliação atualizado 
relativo à parte I deve ser apresentado 
através do portal da UE e disponibilizado 
publicamente.

Or. en

Alteração 402
Philippe Juvin.

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Para efeitos de obtenção dessas 
explicações complementares, o Estado-
Membro relator pode suspender o prazo 
relevante previsto no n.º 3 durante um 
período máximo de 10 dias para ensaios 
clínicos com mínima intervenção e 
durante um período máximo de 20 dias 
para ensaios clínicos que não sejam ensaios 
com mínima intervenção.

Para efeitos de obtenção dessas explicações 
complementares, o Estado-Membro relator 
pode suspender o prazo relevante previsto 
no n.º 3 durante um período máximo de 10 
dias para ensaios clínicos com mínima 
intervenção e durante um período máximo 
de 20 dias para ensaios clínicos que não 
sejam ensaios de baixo risco nem ensaios
clínicos de médio risco que recorram a 
regimes de tratamento apoiados em dados 
científicos publicados e/ou orientações 
para tratamento normalizadas.

Or. en

Alteração 403
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 6 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

 Quando, após receção das explicações 
complementares, o período de tempo 
remanescente para notificar a decisão 
referida no n.º 4 for inferior a três dias no 
caso de ensaios clínicos com mínima 
intervenção e inferior a cinco dias no caso 
de ensaios clínicos que não sejam ensaios 
com mínima intervenção, esse período 
deve ser alargado para três e cinco dias, 
respetivamente.

Quando, após receção das explicações 
complementares, o período de tempo 
remanescente para notificar a decisão 
referida no n.º 4 for inferior a três dias no 
caso de ensaios clínicos de baixo risco e
ensaios clínicos de médio risco que 
recorram a regimes de tratamento 
apoiados em dados científicos publicados 
e/ou orientações para tratamento 
normalizadas e inferior a cinco dias no 
caso de ensaios clínicos que não sejam 
ensaios de baixo risco nem ensaios 
clínicos de médio risco que recorram a 
regimes de tratamento apoiados em dados 
científicos publicados e/ou orientações 
para tratamento normalizadas, esse 
período deve ser alargado para três e cinco 
dias, respetivamente.

Or. en

Alteração 404
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 6 – parágrafo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O relatório de avaliação atualizado 
relativo à parte I deve ser apresentado 
através do portal da UE e disponibilizado 
publicamente.

Or. en

Justificação

A transparência promove a confiança no processo de autorização de ensaios clínicos.
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Alteração 405
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O novo Estado-Membro em causa deve 
avaliar, para o seu território, os aspetos 
relativos à parte II do relatório de avaliação 
no prazo de 10 dias a contar da data de 
apresentação do pedido referido no n.º 1. 
Durante este prazo pode, por motivos 
justificados, solicitar ao promotor 
explicações complementares quanto a 
aspetos relacionados com a parte II do 
relatório de avaliação, no que diga respeito 
ao seu território.

7. O novo Estado-Membro em causa deve 
avaliar, para o seu território, os aspetos 
relativos à parte II do relatório de avaliação 
no prazo de 10 dias a contar da data de 
apresentação do pedido referido no n.º 1. 
Durante este prazo pode solicitar ao 
promotor explicações complementares 
quanto a aspetos relacionados com a parte 
II do relatório de avaliação, no que diga 
respeito ao seu território.

Or. en

Justificação

O Estado-Membro não teve ter de justificar o seu pedido de esclarecimento e de mais 
informação.

Alteração 406
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Quando o novo Estado-Membro em 
causa não notificar o promotor da sua 
decisão dentro do prazo relevante referido 
no n.º 3, considera-se que a conclusão 
relativa à parte I do relatório de avaliação 
constitui a decisão do novo Estado-
Membro em causa sobre o pedido de 

10. Quando o novo Estado-Membro em 
causa não notificar o promotor da sua 
decisão dentro do prazo relevante referido 
no n.º 3, o novo Estado-Membro em causa 
deve apresentar uma explicação através 
do portal da UE, com indicação de 
quando a notificação irá ser enviada.
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autorização do ensaio clínico.

Or. en

Justificação

A autorização pelos Estados-Membros não deve ser concedida de forma tácita, mas sim 
explícita, como era exigido pela Diretiva 2001/20/CE. As sanções para o incumprimento de 
prazos por parte dos Estados-Membros devem corresponder às sanções propostas pela 
Comissão no artigo 34.º, n.º 3, parágrafo 2, para o incumprimento de prazos por parte dos 
promotores.

Alteração 407
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

11. Um promotor não pode apresentar um 
pedido em conformidade com o presente 
artigo se estiver pendente em relação a esse 
ensaio um procedimento referido no 
capítulo III.

11. Um promotor não pode apresentar um 
pedido em conformidade com o presente 
artigo se estiver pendente em relação a esse 
ensaio um procedimento referido no 
capítulo III relacionado com algum aspeto 
coberto pela parte I do relatório de 
avaliação.

Or. en

Justificação

A avaliação da parte II é de âmbito nacional, pelo que a apresentação de um pedido de 
inclusão de um novo Estado-Membro não deve ser impedida por um procedimento de 
alteração substancial em curso referente à parte II.

Alteração 408
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 11
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Texto da Comissão Alteração

11. Um promotor não pode apresentar um 
pedido em conformidade com o presente 
artigo se estiver pendente em relação a esse 
ensaio um procedimento referido no 
capítulo III.

11. Um promotor não pode apresentar um 
pedido em conformidade com o presente 
artigo se estiver pendente em relação a esse 
ensaio um procedimento referido no 
capítulo III relacionado com algum aspeto 
coberto pela parte I do relatório de 
avaliação.

Or. en

Justificação

A fim de facilitar a condução de ensaios clínicos multinacionais, deve ser flexibilizada a 
inclusão de novos Estados-Membros. O promotor deve poder incluir novos 
Estados-Membros, se não estiver em curso nenhuma alteração substancial que afete a parte I.

Alteração 409
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, 
Zofija Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Filip 
Kaczmarek, Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta 
Haug

Proposta de regulamento
Artigo 15

Texto da Comissão Alteração

 Uma alteração substancial só pode ser 
efetuada se tiver sido aprovada em 
conformidade com o procedimento 
estabelecido no presente capítulo.

Uma alteração substancial só pode ser 
efetuada se tiver sido aprovada em 
conformidade com o procedimento 
estabelecido no presente capítulo e se tiver 
sido aprovada por um comité de ética 
independente antes da sua aplicação.

Or. en

Alteração 410
Petru Constantin Luhan
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Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em relação às alterações substanciais 
definidas no artigo 35.º, o promotor deve 
apresentar o processo de pedido no prazo 
de 15 dias a contar da decisão de 
interrupção temporária ou de conclusão 
antecipada do ensaio por parte do 
promotor.

Or. en

Justificação

O artigo 35.º do Regulamento esclarece que a interrupção temporária e a conclusão 
antecipada devem ser consideradas como uma alteração substancial, sem, no entanto, 
especificar prazos. No quadro atual, o prazo é de 15 dias e propõe-se a sua manutenção.

Alteração 411
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. No prazo de quatro dias a contar da 
apresentação do dossiê de pedido, o 
Estado-Membro relator deve notificar o 
promotor, através do portal da UE, do 
seguinte:

2. No prazo de dez dias a contar da 
apresentação do dossiê de pedido, o 
Estado-Membro relator deve notificar o 
promotor, através do portal da UE, do 
seguinte:

Or. en

Justificação

Os prazos demasiado curtos implicam o risco de os Estados-Membros não poderem proceder 
a uma revisão cuidada do processo de avaliação. A classificação de uma tomografia 
computorizada como sendo de «mínima intervenção», por exemplo, requer uma avaliação 
pormenorizada e diligente do protocolo de investigação.
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Alteração 412
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, 
Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, 
Jutta Haug

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. No prazo de quatro dias a contar da 
apresentação do dossiê de pedido, o 
Estado-Membro relator deve notificar o 
promotor, através do portal da UE, do 
seguinte:

2. No prazo de dez dias a contar da 
apresentação do dossiê de pedido, o 
Estado-Membro relator deve notificar o 
promotor, através do portal da UE, do 
seguinte:

Or. en

Justificação

Uma vez que os aspetos especificados nas alíneas a) e c) requerem um exame substantivo, 
quatro dias não são suficientes.

Alteração 413
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.° 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Quando se tratar de um ensaio clínico 
com mínima intervenção, se este 
continuará a ser um ensaio clínico com 
mínima intervenção após a sua alteração 
substancial.

c) Quando se tratar de um ensaio clínico de 
médio ou baixo risco, se este continuará a 
ser um ensaio clínico de médio ou baixo 
risco após a sua alteração substancial.

Or. en

Alteração 414
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando o Estado-Membro relator não 
notificar o promotor no prazo referido no 
n.º 2, considera-se que a alteração 
substancial a que o pedido se refere diz 
respeito a um aspeto coberto pela parte I 
do relatório de avaliação, que o pedido 
está completo e, se se tratar de um ensaio 
clínico com mínima intervenção, que este 
continuará a ser um ensaio clínico com 
mínima intervenção após a sua alteração 
substancial.

3. Quando o novo Estado-Membro em 
causa não notificar o promotor no prazo 
referido no n.º 2, o Estado-Membro relator 
deve apresentar uma explicação através 
do portal da UE, com indicação de 
quando a notificação irá ser enviada.

Or. en

Justificação

A autorização pelos Estados-Membros não deve ser concedida de forma tácita, mas sim 
explícita, como era exigido pela Diretiva 2001/20/CE. As sanções para o incumprimento de 
prazos por parte dos Estados-Membros devem corresponder às sanções propostas pela 
Comissão no artigo 34.º, n.º 3, parágrafo 2, para o incumprimento de prazos por parte dos 
promotores.

Alteração 415
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando o Estado-Membro relator não 
notificar o promotor no prazo referido no 
n.º 2, considera-se que a alteração 
substancial a que o pedido se refere diz 
respeito a um aspeto coberto pela parte I do 
relatório de avaliação, que o pedido está 
completo e, se se tratar de um ensaio 
clínico com mínima intervenção, que este 
continuará a ser um ensaio clínico com 
mínima intervenção após a sua alteração 

3. Quando o Estado-Membro relator não 
notificar o promotor no prazo referido no 
n.º 2, considera-se que a alteração 
substancial a que o pedido se refere diz 
respeito a um aspeto coberto pela parte I do 
relatório de avaliação, que o pedido está 
completo e, se se tratar de um ensaio 
clínico de baixo ou médio risco, que este 
continuará a ser um ensaio clínico de baixo 
ou médio risco após a sua alteração 



PE506.160v02-00 48/71 AM\929473PT.doc

PT

substancial. substancial.

Or. en

Alteração 416
Margrete Auken

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

 Quando o Estado-Membro relator não 
notificar o promotor em conformidade com 
o disposto no n.º 2, alíneas a) a c), no prazo 
de três dias a contar da receção das 
observações ou do pedido completo, 
considera-se que o pedido está completo e, 
se se tratar de um ensaio clínico com 
mínima intervenção, que este continuará 
a ser um ensaio clínico com mínima 
intervenção após a sua alteração 
substancial.

Quando o Estado-Membro relator não 
notificar o promotor em conformidade com 
o disposto no n.º 2, alíneas a) a c), no prazo 
de três dias a contar da receção das 
observações ou do pedido completo, o 
Estado-Membro relator deve apresentar 
uma explicação através do portal da UE, 
com indicação de quando a notificação 
será enviada.

Or. en

Justificação

A autorização pelos Estados-Membros não deve ser concedida de forma tácita, mas sim 
explícita, como era exigido pela Diretiva 2001/20/CE. As sanções para o incumprimento de 
prazos por parte dos Estados-Membros devem corresponder às sanções propostas pela 
Comissão no artigo 34.º, n.º 3, parágrafo 2, para o incumprimento de prazos por parte dos 
promotores.

Alteração 417
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Quando o Estado-Membro relator 
considerar que o pedido não diz respeito a 

Quando o Estado-Membro relator 
considerar que o pedido não diz respeito a 
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um aspeto coberto pela parte I do relatório 
de avaliação, que o pedido não está 
completo ou que o ensaio clínico deixará 
de ser um ensaio clínico com mínima 
intervenção após a alteração substancial, 
contrariamente ao alegado pelo promotor, 
deve informar o promotor desse facto 
através do portal da UE e estabelecer um 
prazo máximo de seis dias para que o 
promotor apresente as suas observações ou 
complete o seu pedido através do portal da 
UE.

um aspeto coberto pela parte I do relatório 
de avaliação, que o pedido não está 
completo ou que o ensaio clínico deixará 
de ser um ensaio clínico de médio ou baixo 
risco após a alteração substancial, 
contrariamente ao alegado pelo promotor, 
deve informar o promotor desse facto 
através do portal da UE e estabelecer um 
prazo máximo de seis dias para que o 
promotor apresente as suas observações ou 
complete o seu pedido através do portal da 
UE.

Or. en

Alteração 418
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Até à data de avaliação, os 
Estados-Membros em causa podem 
comunicar ao Estado-Membro relator 
quaisquer considerações relevantes para o 
pedido. O Estado-Membro relator deve 
tomar devidamente em conta essas 
considerações.

4. Até à data de avaliação, os 
Estados-Membros em causa podem 
comunicar ao Estado-Membro relator 
quaisquer considerações relevantes para o 
pedido. O Estado-Membro relator deve 
tomar devidamente em conta essas 
considerações e documentá-las no 
relatório de avaliação.

Or. en

Justificação

A avaliação do pedido de alteração substancial deve obedecer aos mesmos requisitos que a 
do pedido inicial.

Alteração 419
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O relatório de avaliação deve ser 
enviado para a base de dados da UE 
através do portal da UE e disponibilizado 
publicamente.

Or. en

Justificação

O relatório de avaliação deve ser disponibilizado ao público a fim de promover a sua
confiança relativamente ao processo de autorização.

Alteração 420
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 A notificação deve ser feita por meio de 
uma decisão única, no prazo de 10 dias a 
contar da data de avaliação.

A notificação deve ser feita por meio de 
uma decisão única, incluindo já a opinião 
do comité de ética em causa, no prazo de
10 dias a contar da data de avaliação.

Or. en

Alteração 421
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Recusa por parte do comité de ética 
de aprovar a realização do ensaio clínico;
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Or. en

Alteração 422
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Quando, em relação à parte I do 
relatório de avaliação, a alteração 
substancial for aceitável, ou aceitável sob 
reserva do cumprimento de certas 
condições, o Estado-Membro em causa 
deve incluir na sua decisão a sua 
conclusão sobre a parte II do relatório de 
avaliação.

Or. en

Justificação

Uma alteração substancial da parte I tem consequências para a parte II. a parte II, deve, por 
conseguinte, ser igualmente apresentada para avaliação.

Alteração 423
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando o Estado-Membro em causa não 
notificar o promotor no prazo referido no 
n.º 1, considera-se que a alteração 
substancial a que o pedido se refere diz 
respeito a um aspeto coberto pela parte II 
do relatório de avaliação e que o pedido 
está completo.

2. Quando o novo Estado-Membro em 
causa não notificar o promotor no prazo 
referido no n.º 1, o Estado-Membro em 
causa deve apresentar uma explicação 
através do portal da UE, com indicação de 
quando a notificação será enviada.
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Or. en

Justificação

A autorização pelos Estados-Membros não deve ser concedida de forma tácita, mas sim 
explícita, como era exigido pela Diretiva 2001/20/CE. As sanções para o incumprimento de 
prazos por parte dos Estados-Membros devem corresponder às sanções propostas pela 
Comissão no artigo 34.º, n.º 3, parágrafo 2, para o incumprimento de prazos por parte dos 
promotores.

Alteração 424
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

 Quando o Estado-Membro em causa não 
notificar o promotor em conformidade com 
o disposto no n.º 1, alíneas a) e b), no prazo 
de três dias a contar da receção das 
observações ou do pedido completo, 
considera-se que a alteração substancial 
diz respeito a um aspeto coberto pela parte 
II do relatório de avaliação e que o pedido 
está completo.

Quando o Estado-Membro relator não 
notificar o promotor em conformidade com 
o disposto no n.º 1, alíneas a) a c), no prazo 
de três dias a contar da receção das 
observações ou do pedido completo, o 
Estado-Membro relator deve apresentar 
uma explicação através do portal da UE, 
com indicação de quando a notificação 
será enviada.

Or. en

Justificação

A autorização pelos Estados-Membros não deve ser concedida de forma tácita, mas sim 
explícita, como era exigido pela Diretiva 2001/20/CE. As sanções para o incumprimento de 
prazos por parte dos Estados-Membros devem corresponder às sanções propostas pela 
Comissão no artigo 34.º, n.º 3, parágrafo 2, para o incumprimento de prazos por parte dos 
promotores.

Alteração 425
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, 
Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, 
Jutta Haug
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Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 A notificação deve ser feita por meio de 
uma decisão única, no prazo de 10 dias a 
contar da data de validação.

A notificação deve ser feita por meio de 
uma decisão única, no prazo de 10 dias a 
contar da data de avaliação, em 
conformidade com o artigo 6.º, n.º 4.

Or. en

Justificação

A avaliação de alguns aspetos cobertos pela parte II está indissociavelmente ligada a aspetos 
cobertos pela parte I. Por exemplo, o âmbito de aplicação e a extensão das informações 
fornecidas aos sujeitos do ensaio, assim como as indemnizações dos mesmos em caso de 
danos, dependem particularmente da relação risco-benefício. Se forem aditados requisitos à 
parte I e a avaliação da parte II tiver sido efetuada antes, poderá ser necessária uma 
repetição da avaliação, depois de concluída a parte I. A alteração do prazo destina-se a 
assegurar que a avaliação de aspetos cobertos pela parte II é apresentada depois de 
concluída a avaliação da parte I.

Alteração 426
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 A notificação deve ser feita por meio de 
uma decisão única, no prazo de 10 dias a 
contar da data de validação.

A notificação deve ser feita por meio de 
uma decisão única, incluindo já a opinião 
do comité de ética em causa, no prazo de
15 dias a contar da data de validação.

Or. en

Alteração 427
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos
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Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Quando o Estado-Membro em causa não 
notificar o promotor da sua decisão nos 
prazos fixados no n.º 5 e no n.º 6, 
considera-se que a alteração substancial foi 
autorizada.

7. Relativamente aos ensaios clínicos com 
mínima intervenção, se o Estado-Membro 
em causa não notificar o promotor da sua 
decisão nos prazos referidos no n.º 5 e no 
n.º 6, considera-se que a alteração 
substancial foi autorizada, desde que tenha 
sido considerado como um ensaio clínico 
de mínima intervenção nos termos do 
artigo 5.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

A aprovação tácita da alteração substancial de um ensaio clínico nos termos deste número 
envolve um elevado risco para os sujeitos do ensaio e deve, portanto, restringir-se aos 
ensaios clínicos de mínima intervenção.

Alteração 428
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Quando o Estado-Membro em causa não 
notificar o promotor da sua decisão nos 
prazos fixados no n.º 5 e no n.º 6, 
considera-se que a alteração substancial 
foi autorizada.

7. Quando o Estado-Membro em causa não 
notificar o promotor da sua decisão nos 
prazos fixados no n.º 5 e no n.º 6, o 
Estado-Membro em causa deve 
apresentar uma explicação através do 
portal da UE, com indicação de quando a 
notificação será enviada.

Or. en

Justificação

A autorização pelos Estados-Membros não deve ser concedida de forma tácita, mas sim 
explícita, como era exigido pela Diretiva 2001/20/CE. As sanções para o incumprimento de 
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prazos por parte dos Estados-Membros devem corresponder às sanções propostas pela 
Comissão no artigo 34.º, n.º 3, parágrafo 2, para o incumprimento de prazos por parte dos 
promotores.

Alteração 429
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro em causa deve 
avaliar, para o seu território, os aspetos da 
alteração substancial que são cobertos pela 
parte II do relatório de avaliação no prazo 
de 10 dias a contar da data de validação.

1. Cada Estado-Membro em causa deve 
avaliar, para o seu território, os aspetos da 
alteração substancial que são cobertos pela 
parte II do relatório de avaliação no prazo 
de 10 dias a contar da data de validação, 
em conformidade com o procedimento 
referido no artigo 7.º, n.º 1.

Or. en

Justificação

A avaliação do pedido de alteração substancial coberta pela parte II deve obedecer aos 
mesmos requisitos que a da parte II do pedido inicial.

Alteração 430
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro em causa deve 
avaliar, para o seu território, os aspetos da 
alteração substancial que são cobertos pela 
parte II do relatório de avaliação no prazo 
de 10 dias a contar da data de validação.

1. Cada Estado-Membro em causa deve 
avaliar, para o seu território, os aspetos da 
alteração substancial que são cobertos pela 
parte II do relatório de avaliação no prazo 
de 15 dias a contar da data de validação, 
em conformidade com o procedimento 
referido no artigo 7.º, n.º 1.
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Or. en

Alteração 431
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Durante o prazo referido no n.º 1, o 
Estado-Membro em causa pode, por 
motivos justificados, solicitar ao promotor 
explicações complementares sobre a 
alteração substancial no que diga respeito 
ao seu território.

2. Durante o prazo referido no n.º 1, o 
Estado-Membro em causa pode solicitar ao 
promotor explicações complementares 
sobre a alteração substancial no que diga 
respeito ao seu território.

Or. en

Justificação

O Estado-Membro não teve ter de justificar o seu pedido de esclarecimento e de mais 
informação.

Alteração 432
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 A notificação deve ser feita por meio de 
uma decisão única, no prazo de 10 dias a 
contar da data de avaliação ou do último 
dia da avaliação referida no artigo 22.º, se 
esta data for posterior.

A notificação deve ser feita por meio de 
uma decisão única, incluindo já a opinião 
do comité de ética em causa, no prazo de 
15 dias a contar da data de avaliação ou do 
último dia da avaliação referida no artigo 
22.º, se esta data for posterior.

Or. en
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Alteração 433
Margrete Auken

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Recusa por parte do comité de ética 
em aprovar a condução do ensaio clínico 
no Estado-Membro em causa;

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ter a possibilidade de optar pela exclusão de um ensaio clínico 
com base em motivos de natureza ética, na sequência da introdução de uma alteração 
substancial pelo promotor. Uma decisão negativa do comité de ética num Estado-Membro 
sobre uma alteração substancial deve necessariamente resultar na não-autorização da 
alteração substancial no Estado-Membro em causa.

Alteração 434
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Recusa por parte do comité de ética 
em aprovar a alteração substancial do 
ensaio clínico.

Or. en

Alteração 435
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Quando o Estado-Membro em causa não 
notificar o promotor da sua decisão nos 
prazos referidos no n.º 1, considera-se que 
a conclusão relativa à alteração substancial 
de aspetos cobertos pela parte I do relatório 
de avaliação constitui a decisão do Estado-
Membro em causa sobre o pedido de 
autorização da alteração substancial.

4. Relativamente aos ensaios clínicos com 
mínima intervenção, se o Estado-Membro 
em causa não notificar o promotor da sua 
decisão nos prazos referidos no n.º 1, 
considera-se que a conclusão relativa à 
alteração substancial de aspetos cobertos 
pela parte I do relatório de avaliação 
constitui a decisão do Estado-Membro em 
causa sobre o pedido de autorização da 
alteração substancial, desde que continue a 
ser um ensaio clínico de mínima 
intervenção nos termos do artigo 5.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

A aprovação tácita da alteração substancial de um ensaio clínico nos termos deste número 
envolve um elevado risco para os sujeitos do ensaio e deve, portanto, restringir-se aos 
ensaios clínicos de mínima intervenção.

Alteração 436
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n. 4

Texto da Comissão Alteração

4. Quando o Estado-Membro em causa não 
notificar o promotor da sua decisão nos 
prazos referidos no n.º 1, considera-se que 
a conclusão relativa à alteração 
substancial de aspetos cobertos pela parte 
I do relatório de avaliação constitui a 
decisão do Estado-Membro em causa 
sobre o pedido de autorização da 
alteração substancial.

4. Quando o Estado-Membro em causa não 
notificar o promotor da sua decisão nos 
prazos referidos no n.º 1, o Estado-
Membro em causa deve apresentar uma 
explicação através do portal da UE, com 
indicação de quando a notificação será 
enviada.

Or. en
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Justificação

A autorização pelos Estados-Membros não deve ser concedida de forma tácita, mas sim 
explícita, como era exigido pela Diretiva 2001/20/CE. As sanções para o incumprimento de 
prazos por parte dos Estados-Membros devem corresponder às sanções propostas pela 
Comissão no artigo 34.º, n.º 3, parágrafo 2, para o incumprimento de prazos por parte dos 
promotores.

Alteração 437
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A realização do ensaio, incluindo o 
contexto científico e as disposições 
adotadas;

a) A realização do ensaio, incluindo o 
contexto científico, metodológico e ético;

Or. en

Justificação

Conforme anteriormente referido, a avaliação ética deve fazer parte da avaliação global.

Alteração 438
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) O processo de consentimento/parecer 
favorável.

Or. en

Alteração 439
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma referência ao ensaio ou ensaios 
clínicos que são alterados 
substancialmente;

a) Uma referência ao ensaio ou ensaios 
clínicos que são alterados 
substancialmente, com indicação do 
número de registo no portal da UE;

Or. en

Justificação

Esta disposição facilita a identificação do ensaio para o qual é proposta a alteração 
substancial e permite detetar alterações de protocolo.

Alteração 440
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma referência ao ensaio ou ensaios 
clínicos que são alterados 
substancialmente;

a) Uma referência ao ensaio ou ensaios 
clínicos que são alterados 
substancialmente, com indicação do 
respetivo número de registo universal de 
ensaio clínico ou número de registo no 
portal da UE.

Or. en

Justificação

A indicação do número de registo universal de ensaio clínico ou do número de registo no 
portal da UE irão facilitar a identificação do ensaio em causa e da alteração proposta.

Alteração 441
Richard Seeber, Peter Liese
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Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se o ensaio clínico tiver sido realizado 
fora da União, deve estar conforme com 
princípios equivalentes aos do presente 
regulamento no que diz respeito aos 
direitos e à segurança dos sujeitos do 
ensaio clínico e à fiabilidade e robustez dos 
dados nele produzidos.

5. Se o ensaio clínico tiver sido realizado 
fora da União, deve estar conforme com 
princípios equivalentes aos do presente 
regulamento no que diz respeito aos 
direitos e à segurança e bem-estar dos 
sujeitos do ensaio clínico e à fiabilidade e 
robustez dos dados nele produzidos.

Or. en

Justificação

De acordo com o artigo 3.º do regulamento proposto e com o artigo 6.º da Declaração de 
Helsínquia da Associação Médica Mundial sobre os princípios éticos aplicáveis à 
investigação médica em seres humanos (Seul, 2008), deve ser dada prioridade à segurança, 
direitos e bem-estar dos indivíduos.

Alteração 442
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os dados relativos a um ensaio clínico
apresentados num dossiê de pedido de 
autorização devem basear-se em ensaios 
clínicos inscritos antes do seu início num 
registo público que constitua um registo 
principal da plataforma internacional de 
registo de ensaios clínicos da Organização 
Mundial de Saúde.

6. Os dados relativos a ensaios clínicos 
realizados em pacientes apresentados num 
dossiê de pedido de autorização devem 
basear-se em ensaios clínicos inscritos 
antes do seu início num registo público que 
constitua um registo principal da 
plataforma internacional de registo de 
ensaios clínicos da Organização Mundial 
de Saúde.

Or. en

Alteração 443
Christofer Fjellner
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Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os dados relativos a um ensaio clínico 
apresentados num dossiê de pedido de 
autorização devem basear-se em ensaios 
clínicos inscritos antes do seu início num 
registo público que constitua um registo 
principal da plataforma internacional de 
registo de ensaios clínicos da Organização 
Mundial de Saúde.

6. Os dados relativos a um ensaio clínico 
apresentados num dossiê de pedido de 
autorização devem basear-se em ensaios 
clínicos inscritos num registo público que 
constitua um registo principal da 
plataforma internacional de registo de 
ensaios clínicos da Organização Mundial 
de Saúde.

Or. en

Alteração 444
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 26 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para os ensaios clínicos realizados num 
único Estado-Membro em causa, a língua 
do dossiê de pedido pode ser um dos 
idiomas oficiais do Estado-Membro em 
causa.

Or. fr

Alteração 445
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 26.º – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em caso de alargamento a outro Estado-
Membro, aplica-se o parágrafo 3 do 
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presente artigo.

Or. fr

Alteração 446
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Capítulo IV-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Capítulo IV-A
INFORMAÇÃO

Artigo 27.º-A
Acesso à informação

1. O Regulamento (CE) n.º 1049/2001 é 
aplicável aos documentos na posse da 
Agência.
2. A agência deve adotar as modalidades 
práticas para aplicação do Regulamento 
(CE) n.º 1049/2001 até 1 de janeiro de 
2014.

Artigo 27.º-B
Acesso público a relatórios de estudos 
clínicos
Deve ser garantido ao público o acesso 
livre e conveniente aos dados clínicos 
contidos na base de dados da Agência, em 
especial aos dados de relatórios de estudos 
clínicos. Para o efeito, deve ser incluída 
uma hiperligação nos relatórios de 
estudos clínicos dos ensaios clínicos. 

Or. en

Alteração 447
Alda Sousa.
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Proposta de regulamento
Artigo 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 27.°-A
Acesso público a relatórios de estudos 

clínicos
Deve ser garantido ao público o acesso 
livre e facilitado aos dados clínicos 
contidos na base de dados da Agência, em 
especial aos dados de relatórios de estudos 
clínicos. Para o efeito, deve ser incluída 
uma hiperligação nos relatórios de 
estudos clínicos dos ensaios clínicos.

Or. en

Justificação

Muitos trabalhos de investigação demonstraram que a não-inclusão dos relatórios de estudo 
clínico nas revisões sistemáticas resulta numa base de conhecimentos incompleta e em 
conclusões tendenciosas acerca dos efeitos de uma intervenção.

Alteração 448
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os benefícios esperados, tanto 
terapêuticos como em matéria de saúde 
pública, justificam os riscos e 
inconvenientes previsíveis;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. fr

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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Alteração 449
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A conformidade com a alínea a) é 
assegurada permanentemente;

b) Os princípios formulados na alínea a)
devem ser respeitados ao longo do estudo;

Or. fr

Justificação

A tradução francesa proposta não parece ser coerente. (A versão portuguesa é alterada em 
conformidade.)

Alteração 450
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O sujeito do ensaio, ou, quando este 
não puder dar o seu consentimento 
esclarecido, o seu representante legal, deu 
o seu consentimento esclarecido;

Suprimido

Or. fr

Justificação

Parece ser mais coerente transferir esta condição para depois do artigo 28.º, n.º 1, alínea d). 
Efetivamente, na prática, antes de dar o seu consentimento esclarecido, o sujeito do ensaio, 
ou o seu representante legal, deve ser devidamente informado dos objetivos, riscos e 
inconvenientes do ensaio clínico.

Alteração 451
Alda Sousa
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Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O sujeito do ensaio, ou, quando este não 
puder dar o seu consentimento esclarecido, 
o seu representante legal, deu o seu 
consentimento esclarecido;

c) O sujeito do ensaio, ou, quando este não 
puder dar o seu consentimento esclarecido, 
o seu representante legal, deu o seu 
consentimento esclarecido; qualquer 
pessoa convidada para participar num 
ensaio clínico tem o direito de recusar 
essa participação, sem que daí decorra 
qualquer responsabilidade ou prejuízo;

Or. en

Alteração 452
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O sujeito do ensaio, ou, quando este não 
puder dar o seu consentimento esclarecido, 
o seu representante legal, deu o seu 
consentimento esclarecido;

c) O sujeito do ensaio, ou, quando este não 
puder dar o seu consentimento esclarecido, 
o seu representante legal, deu o seu 
consentimento esclarecido de livre e 
espontânea vontade;

Or. en

Justificação

De acordo com a Declaração de Helsínquia da Associação Médica Mundial sobre os 
princípios éticos aplicáveis à investigação médica em seres humanos e com o artigo 29.º, n.º 
1, do Regulamento proposto, a decisão de participar num ensaio clínico deve ser tomada de 
livre e espontânea vontade.

Alteração 453
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) O sujeito do ensaio, ou, quando este não 
puder dar o seu consentimento esclarecido, 
o seu representante legal, teve a 
possibilidade, no âmbito de uma entrevista 
prévia com o investigador ou com um 
membro da equipa de investigação, de 
compreender os objetivos, os riscos e os 
inconvenientes do ensaio, bem como as 
condições em que será realizado, e foi, 
além disso, informado do direito que lhe 
assiste de se retirar do ensaio a qualquer 
momento sem sofrer qualquer prejuízo;

d) O sujeito do ensaio, ou, quando este não 
puder dar o seu consentimento esclarecido, 
o seu representante legal, teve a 
possibilidade, no âmbito de uma entrevista 
prévia com o investigador ou o seu 
representante, de compreender os 
objetivos, os riscos e os inconvenientes do 
ensaio, bem como as condições em que 
será realizado. Foi, além disso, informado 
do direito que lhe assiste de se retirar do 
ensaio a qualquer momento sem sofrer 
qualquer prejuízo;

Or. fr

Justificação

Convém recordar que, na prática, um investigador pode confiar a um médico ou a outra 
pessoa a missão de informar e obter o consentimento da pessoa que se presta à investigação 
ou do seu representante legal. Por exemplo, em França, esta possibilidade está prevista na 
lei.

Alteração 454
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, 
Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, 
Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposta de regulamento
Artigo 28.º – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) O sujeito do ensaio, ou, quando este não 
puder dar o seu consentimento esclarecido, 
o seu representante legal, teve a 
possibilidade, no âmbito de uma entrevista 
prévia com o investigador ou com um 
membro da equipa de investigação, de 
compreender os objetivos, os riscos e os 
inconvenientes do ensaio, bem como as 
condições em que será realizado, e foi, 
além disso, informado do direito que lhe 

d) O sujeito do ensaio, ou, quando este não 
puder dar o seu consentimento esclarecido, 
o seu representante legal, teve a 
possibilidade, no âmbito de uma entrevista
prévia com um médico que seja o 
investigador ou com um membro da equipa 
de investigação, de compreender os 
objetivos, os riscos e os inconvenientes do 
ensaio, bem como as condições em que 
será realizado, e foi, além disso, informado 
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assiste de se retirar do ensaio a qualquer 
momento sem sofrer qualquer prejuízo;

do direito que lhe assiste de se retirar do 
ensaio a qualquer momento sem sofrer 
qualquer prejuízo;

Or. en

Justificação

Só um médico tem os conhecimentos científicos e a experiência necessários para informar 
cabalmente os sujeitos do ensaio sobre os riscos e inconvenientes de um ensaio clínico. Por 
conseguinte, o processo de consentimento esclarecido deve ser conduzido por um membro da 
equipa responsável pelo ensaio clínico que seja médico qualificado.

Alteração 455
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) O sujeito do ensaio ou, quando este 
não puder dar o seu consentimento 
esclarecido, o seu representante legal, deu 
o seu consentimento esclarecido;

Or. fr

Justificação

Importa transferir a condição do artigo 28.º, n.º 1, alínea c), para obter uma maior 
coerência. Efetivamente, na prática, antes de dar o seu consentimento esclarecido, o sujeito 
do ensaio, ou o seu representante legal, deve ser devidamente informado dos objetivos, riscos 
e inconvenientes do ensaio clínico.

Alteração 456
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – alínea d-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) A entrevista prévia com o 
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investigador ou com um membro da 
equipa de investigação, com vista à 
obtenção do consentimento informado, 
deve incluir a verificação da boa 
compreensão da informação por parte do 
sujeito do ensaio e/ou do seu 
representante real através de, por 
exemplo, sumarização pelo próprio da 
informação recebida;

Or. pt

Alteração 457
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os sujeitos do ensaio podem, sem que 
daí decorra qualquer prejuízo, retirar-se do 
ensaio clínico a qualquer momento através 
da revogação do seu consentimento 
esclarecido. A retirada do consentimento 
esclarecido não afeta as atividades 
realizadas com base no consentimento 
antes de este ter sido retirado.

3. Os sujeitos do ensaio podem, sem que 
daí decorra qualquer prejuízo, retirar-se do 
ensaio clínico a qualquer momento através 
da revogação do seu consentimento 
esclarecido. A retirada do consentimento 
esclarecido não afeta as atividades 
realizadas com base no consentimento 
antes de este ter sido retirado. Tal como 
todas as informações relativas a ensaios 
clínicos, também os dados obtidos 
anteriormente à revogação do 
consentimento devem ser registados, 
tratados e conservados de forma a 
permitir a sua comunicação, 
interpretação e verificação rigorosas, 
protegendo, ao mesmo tempo, a 
confidencialidade dos sujeitos dos 
ensaios.

Or. en

Alteração 458
Philippe Juvin
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Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os sujeitos do ensaio podem, sem que 
daí decorra qualquer prejuízo, retirar-se do 
ensaio clínico a qualquer momento através 
da revogação do seu consentimento 
esclarecido. A retirada do consentimento 
esclarecido não afeta as atividades 
realizadas com base no consentimento 
antes de este ter sido retirado.

3. Os sujeitos do ensaio podem, sem que 
daí decorra qualquer prejuízo, retirar-se do 
ensaio clínico a qualquer momento através 
da revogação do seu consentimento 
esclarecido. A retirada do consentimento 
esclarecido não afeta as atividades 
realizadas com base no consentimento 
antes de este ter sido retirado. Os dados 
recolhidos entre a data do consentimento 
esclarecido do sujeito do ensaio e a data 
de retirada do consentimento podem ser 
processados no quadro do ensaio, exceto 
se a pessoa se opuser.

Or. fr

Alteração 459
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os sujeitos do ensaio podem, sem que 
daí decorra qualquer prejuízo, retirar-se do 
ensaio clínico a qualquer momento através 
da revogação do seu consentimento 
esclarecido. A retirada do consentimento 
esclarecido não afeta as atividades 
realizadas com base no consentimento 
antes de este ter sido retirado.

3. Os sujeitos do ensaio podem, sem que 
daí decorra qualquer responsabilidade ou
prejuízo, retirar-se do ensaio clínico a 
qualquer momento através da revogação 
sem qualquer justificação do seu 
consentimento esclarecido. A retirada do 
consentimento esclarecido não afeta as 
atividades realizadas com base no 
consentimento antes de este ter sido 
retirado.

Or. en

Alteração 460
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej 
Kukovič, Elena Oana Antonescu, Horst Schnellhardt, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, 
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Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os sujeitos do ensaio podem, sem que 
daí decorra qualquer prejuízo, retirar-se do 
ensaio clínico a qualquer momento através 
da revogação do seu consentimento 
esclarecido. A retirada do consentimento 
esclarecido não afeta as atividades 
realizadas com base no consentimento 
antes de este ter sido retirado.

3. Os sujeitos do ensaio ou os seus 
representantes legais podem, sem que daí 
decorra qualquer prejuízo, retirar-se do 
ensaio clínico a qualquer momento através 
da revogação do seu consentimento 
esclarecido. A retirada do consentimento 
esclarecido não afeta as atividades 
realizadas com base no consentimento 
antes de este ter sido retirado.

Or. en

Justificação

O nível de proteção dos sujeitos incapazes não deve ser reduzido, seja em que circunstâncias 
forem. Por conseguinte, devemos ater-nos à redação da Diretiva 2001/20/CE.


